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STATUTUL FUNDAŢIEI 

„EPISCOP MELCHISEDEC”, ROMAN 

 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

În baza Statutului autentificat sub nr. 6.346 din 5 august 1994 de Notariatul de Stat 

Roman şi a Sentinţei civile nr. 18/P.J./1994 a Judecătoriei Roman, jud. Neamţ, s-a 

reînfiinţat Fundaţia „EPISCOP MELCHISEDEC”, cu sediul în Roman, Str. Alexandru 

Lăpuşneanu, nr. 3, jud. Neamţ. 

Adunarea generală a Fundaţiei „Episcop Melchisedec”, întrunită în şedinţă ordinară 

în ziua de joi 24 februarie 2011, a hotărât prin Procesul-verbal nr. 1 din data de 24 

februarie 2011, autentificat de către Biroul Notarial Public Luminiţa Tănase, sub nr 381, 

din data de 24 februarie 2011, să-şi desfăşoare activităţile după Noul Statut, având 

următoarele dispoziţii:  

 

CAPITOLUL I 

DENUMIREA, NATURA JURIDICĂ, SEDIUL, 

DURATA DE FUNCŢIONARE Şl PATRIMONIUL 

 

Art.1. Denumirea Fundaţia „Episcop Melchisedec”.    

Art.2. Denumirea va putea fi modificată, cu condiţia ca noua denumire să fie 

conformă cu misiunea, obiectivele şi domeniile de activitate ale Fundaţiei şi cu 

respectarea condiţiilor de formă şi de fond prevăzute de lege, pentru modificarea actului 

constitutiv şi a statutului Fundaţiei. 

Art.3. Fundaţia „Episcop Melchisedec” este continuatoarea de drept a 

„Fondațiunii Melchisedec”, înființată în anul 1892, și este depozitara dispozițiilor 

testamentare a fondatorului ei. 

Art.4. Fundaţia „Episcop Melchisedec” –  este o organizaţie neguvernamentală, 

nonprofit, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, având caracter social-

filantropic, cultural, civic şi nepartinic.          

Art.5. Denumirea Fundaţia „Episcop Melchisedec”–va fi înscrisă în toate 

documentele şi actele emise de aceasta.  

Art.6. Sediul este în Municipiul Roman, Str. Alexandru cel Bun, nr. 5, jud. Neamţ. 

Art.7. Fundaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. 

Art.8. Fundaţia poate desfăşura orice activităţi economice directe, cu caracter 

accesoriu, în strânsă legătură cu scopul şi misiunea Fundaţiei. Veniturile acestor activităţi 

se folosesc, în mod obligatoriu, pentru realizarea scopului Fundaţiei. 

Art.9 Fundația va putea organiza și desfășura pelerinaje la locurile sfinte din țară și 

străinătate, cât și servicii pentru turism și de asigurare a locurilor de odihnă și tratament. 
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Art.10. Fundaţia se constituie pe o durată nelimitată. 

Art.11. Patrimoniul inițial al Fundaţiei s-a constituit din bunurile imobile restituite 

prin Dispoziţia nr. 750 a Primarului Municipiului Roman, din 20.02.2008, şi în baza 

Deciziei nr.100 a Curţii de Apel Bacău, din 14.feb. 2008. 

  

CAPITOLUL II 

MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE 

Şl OBIECTIVELE FUNDAŢIEI 

 

Art.12. Fundaţia „Episcop Melchisedec”– are scopul / misiunea de a combate 

marginalizarea socială, sărăcia şi suferinţa, de a încuraja dezvoltarea persoanei umane în 

comunitate, prin solidaritate şi angajament social; de a lupta împotriva disparităţilor 

sociale şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii; de a apăra drepturile omului şi valorile 

democratice, în spiritul dialogului şi parteneriatului. 

Art.13. Plecând de la imperativul creştin al iubirii faţă de semeni, Fundaţia îşi 

propune să concretizeze cât mai mult din idealurile creştine ale filantropiei şi comuniunii 

de iubire. Principiile care ghidează activitatea sunt: respectul pentru viaţă şi pentru 

persoana umană, nediscriminarea, transparenţa şi dezvoltarea durabilă. Misiunea este 

îndeplinită prin programe sociale, medicale, comunitare, educative, culturale, ecologice şi 

de voluntariat. 

Art.14. Domenii de activitate: 

1. Asistenţă socială şi social – medicală; 

2. Asistenţă şi dezvoltare comunitară; 

3. Asistenţă medicală; 

4. Educaţie şi cercetare interdisciplinară; 

5. Cultură; 

6. Dezvoltare organizaţională; 

7. Tineret; 

8. Mediu. 

Art.15. Obiective: 

15.1. În domeniul asistenţei sociale şi social-medicale Fundaţia „Episcop 

Melchisedec” –  are următoarele obiective: 

   a) Furnizare de servicii de asistenţă socială primară, specializată şi social-medicale, 

conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie, pentru: familie, copii, tineri, 

vârstnici, persoane cu dependenţă de droguri, persoane şi grupuri aflate în situaţii de risc, 

persoane traficate, persoane şi grupuri defavorizate şi / sau marginalizate; 

   b) Furnizare de servicii de asistenţă socială primară, specializată şi social medicale, 

conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie, pentru: persoane cu deficienţe / 

dizabilităţi (fizice şi locomotorii, de auz şi vorbire, vedere, mentale etc); 

   c) Furnizare de servicii de cantină socială; 
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   d) Centre de zi pentru copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi, persoane 

vârstnice, persoane victime ale violenţei în familie, persoane toxico-dependente şi alte 

persoane în situaţii de dificultate; 

   e) Prevenirea marginalizării şi realizarea incluziunii sociale pentru persoane şi 

grupuri defavorizate şi / sau care se confruntă cu excluziunea socială, persoane care au 

suferit o condamnare penală; 

   f) Prevenirea marginalizării şi realizarea incluziunii sociale pentru persoane cu 

deficienţe (fizice şi locomotorii, de auz, vorbire şi vedere, mentale etc); 

   g) Prevenirea abuzului şi exploatării, sub diverse forme, a copilului şi prevenirea 

abandonului şcolar; 

   h) Activităţi şi servicii de îngrijire la domiciliu, inclusiv îngrijiri paleative, pentru 

vârstnici şi alte categorii sociale. 

    i) Atragerea de fonduri nerambursabile pentru creşterea calităţii nivelului de trai 

în special pentru acele familii ce provin din medii defavorizate şi dezvoltarea unor 

proiecte cu finanţare nerambursabilă în vederea ajutorării grupurilor dezavantajate: copii, 

tineri, femei, bătrâni, etc.; 

    j) Dezvoltarea unor programe de socializare a bătrânilor rămaşi singuri, de 

petrecere a timpului liber pentru copii ce provin din medii defavorizate; 

    k) Asistență socială și consiliere pentru persoanele aflate în situații de risc social, 

adăpost și găzduire temporară. 

   15.2. În domeniul asistenţei şi dezvoltării comunitare obiectivele Fundaţiei 

„Episcop Melchisedec” –  sunt: 

   a) Apărarea drepturilor omului, realizarea egalităţii de şanse şi luptă împotriva 

corupţiei; 

   b) Eliminarea disparităţilor prin programe de asistenţă şi dezvoltare a regiunilor 

rurale şi urbane care utilizează patrimoniul istoric etnografic şi cultural precum şi a 

potenţialului turistic; 

   c) Programe de asistenţă şi dezvoltare cu caracter interetnic; 

   d) Asistenţă şi dezvoltarea comunităţilor rurale şi urbane, prin programe de 

dezvoltare a infrastructurii şi serviciilor cu caracter social, medical şi social-medical; 

   e) Asistenţa şi dezvoltarea comunităţilor de frontieră prin programe de informare, 

pregătire de voluntari, schimb de bune practici cu privire la prevenirea traficului de fiinţe 

umane; 

   f) Asistenţă în dezvoltarea comunităţilor rurale, urbane sau mulţi - etnice prin 

intensificarea cooperării intracomunitare, programe de pregătire a voluntarilor, schimb de 

bune practici şi dezvoltare organizaţională; 

   g) Regenerarea zonelor urbane aflate în dificultate prin dezvoltarea unor programe 

de instruire vocaţională şi reinstruire, recrutare şi pregătire de voluntari şi dezvoltare 

organizaţională; 
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   h) Asistenţă umanitară şi servicii de prim ajutor pentru zonele rurale şi urbane 

aflate în dificultate; 

   i) Programe de asistenţă şi dezvoltare durabilă în domeniile de activitate ale 

fundaţiei (asistenţă socială, medicală şi social-medicală, dezvoltare organizaţională, 

educaţie, cultură, cercetare interdisciplinară, mediu); 

   j) Realizarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru 

grupurile defavorizate cu acces la servicii educaţionale, sociale, de sănătate, de formare 

profesională, ocupare şi incluziune socială pe piaţa muncii; 

   k) Asistență socială pentru persoane dezavantajate, prin pregătirea și distribuirea 

hranei. 

   15.3. În domeniul asistenţei medicale Fundaţia „Episcop Melchisedec” –  are 

următoarele obiective: 

   a) Protecţia sănătăţii umane şi realizarea de servicii medicale primare, specializate 

şi de urgenţă, de programe medicale şi educaţionale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi 

promovarea sănătăţii (inclusiv a sănătăţii reproducerii), pentru toate categoriile sociale, 

cu prioritate pentru persoanele şi grupurile afectate de sărăcie şi excluziune socială; 

   b) înființare de unități sanitare cu paturi; 

   c) Servicii de recuperare psihosomatică pentru persoanele cu dizabilităţi; 

   d) Asistenţă medicală la domiciliu pentru vârstnici şi persoane cu dizabilităţi; 

   e) Servicii de asistență socio-medicală (stomatologie) pentru persoane cu 

dificultăți materiale-economice; 

   15.4. În domeniul educaţiei şi cercetării interdisciplinare obiectivele Fundaţiei 

„Episcop Melchisedec” –  sunt: 

   a) Activitate curriculară de învăţământ la nivel preşcolar, primar, gimanzial, liceal 

și postliceeal; 

   b) Activităţi curriculare şi extracurriculare de învăţământ la nivel postliceal 

(Şcoală postliceală pentru pedagogi de recuperare); 

   c) Formare profesională pentru persoane şi grupuri defavorizate şi / sau care se 

confruntă cu excluziunea socială, persoane care au suferit o condamnare penală; 

   d) Programe de instruire vocaţională şi reinstruire; 

   e) Programe de educaţie şi training în domeniile de activitate ale fundaţiei 

(asistenţă socială, medicală şi social-medicală, asistenţă şi dezvoltare comunitară, 

dezvoltare organizaţională, cultură, mediu); 

   f) Campanii publice (editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, 

realizarea de emisiuni radio şi TV) şi programe de educaţie civică destinate cetăţenilor, 

instituţiilor, organizaţiilor sau membrilor comunităţilor rurale şi urbane slab-dezvoltate 

pentru prevenirea traficului de fiinţe umane, prevenirea abuzului şi exploatării, sub 

diverse forme, a copilului, prevenirea abandonului şcolar, promovarea drepturilor omului, 

a egalităţii de şanse şi a nediscriminării; 



5 
 

   g) Campanii publice (editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, 

realizarea de emisiuni radio şi TV) şi programe de educaţie pentru sănătate destinate 

cetăţenilor, instituţiilor, organizaţiilor sau membrilor comunităţilor rurale şi urbane slab-

dezvoltate, prevenirea abandonului matern, a sarcinilor nedorite, prevenirea infecţiilor cu 

transmitere sexuală şi a consumului de droguri. 

   h) Programe de promovarea dialogului între teologie şi ştiinţă la nivelul 

instituţiilor de învăţământ şi de cercetare; 

   i)  Programe de cercetare în domeniul dialogului interdisciplinar teologiei - ştiinţă;  

   j) Campanii publice de promovare a dialogului interdisciplinar. Editarea şi 

tipărirea de lucrări de specialitate, realizarea de emisiuni radio şi TV; 

   k) Dezvoltarea unor programe de asistenţă socială cu caracter preventiv care 

vizează abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, violenţa în familie, abuzul şi neglijarea 

copilului şi alte plăgi ale societăţii contemporane; 

   l) Sprijinirea copiilor care provin din familii cu dificultăți material-economice și 

sociale în vederea prevenirii abandonului școlar, oferindu-le ajutor pentru efectuarea 

temelor și o masă caldă la prânz. 

   15.5. În domeniul culturii, obiectivele Fundaţiei„Episcop Melchisedec” –  sunt: 

   a) Prezervarea şi promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii, istoriei, tradiţiilor 

şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităţilor rurale şi urbane (editarea şi tipărirea 

de lucrări, realizarea de emisiuni radio şi TV); 

   b) Programe de cercetare, asistenţă şi servicii în restaurarea, amenajarea sau 

conservarea obiectelor, obiectivelor sau zonelor importante, aflate în patrimoniului 

istoric, cultural, spiritual sau etnografic; 

   c) Programe de cercetare şi educaţie în domeniul dialogului intercultural; 

   d) Valorificarea zonelor cu potenţial cultural, istoric, etnografic şi spiritual prin 

programe şi servicii de turism cultural; 

   e) Promovarea dialogului inter-cultural şi inter-etnic; 

   f) Promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone, prin 

programe de turism cultural european, contacte, schimburi interculturale cu alte 

comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea Europenă; 

    g) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale specifice cu prilejul 

sărbătoririi diferitelor evenimente ale Fundaţiei „Episcop Melchisedec”; 

    h) Organizarea şi realizarea de activităţi culturale în parteneriat cu diferite 

organizaţii la nivel naţional şi internaţional;  

    i) Participarea la conferinţe, seminarii realizate pe plan local, judeţean, naţional 

sau internaţional, care au ca scop implicarea Fundaţiei în creşterea calităţii actului 

cultural şi educaţional; 

   15.6. In domeniul dezvoltării organizaţionale, obiectivele Fundaţiei „Episcop 

Melchisedec” –  sunt: 
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   a) Consultanţă şi training pentru organizaţii în managementul, schimbarea şi 

cultura organizaţională, fundraising şi management de proiect; 

   b) Consultanţă şi training pentru organizaţii în recrutare de personal, pregătirea 

voluntarilor şi dezvoltarea resurselor umane; 

   c) Programe pentru creşterea mobilităţilor şi schimb de bune practici 

organizaţionale; 

   d) Informarea şi promovarea cu privire la valorile europene, politicile şi 

programele de finanţare europene şi aquis-ului comunitar. 

   15.7. În domeniul tineret obiectivele Fundaţiei „Episcop Melchisedec” –  sunt: 

   a) Tabere şi programe de training pentru pregătirea voluntarilor, dezvoltarea 

personală, educaţie pro-activă şi creşterea implicării în comunitate; 

   b) Programe pentru creşterea mobilităţilor şi schimb de experienţă; 

   c) Informarea şi promovarea cu privire la valorile europene, politicile şi 

programele de tineret europene şi aquis-ului comunitar; 

   d) Promovarea şi dezvoltarea turismului ecumenic prin implementarea de 

proiecte/programe în domeniu; 

   e) Realizarea de parteneriate cu ONG-uri şi persoane fizice şi juridice acreditate 

pentru a implementa activităţi comune sau pentru a disemina activităţile din cadrul 

Fundaţiei către alte instituţii din ţară şi străinătate; 

    f) Susţinerea financiară a unor proiecte educaţionale şi realizarea prin Fundaţie a 

unor proiecte cu finanţare nerambursabilă care să contribuie la creşterea calităţii actului 

cultural şi  educaţional; 

     g) Organizarea de tabere şi excursii în ţară şi străinătate pentru copii/tinerii ce 

provin din medii defavorizate şi/sau cei cu merite deosebite obţinute în competiţii şi 

concursuri şcolare; 

     h) Realizarea şi implementarea de proiecte care contribuie la formare de noi 

competenţe la tineri şi şomeri, facilitând astfel integrarea pe piaţa muncii a acestora; 

   15.8. În domeniul mediului, obiectivele Fundaţiei „Episcop Melchisedec” –  sunt: 

   a) Realizarea de programe şi acţiuni care să contribuie la conservarea, protecţia şi 

îmbunătăţirea calităţii mediului; 

   b) Promovarea şi implementarea aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului. 

Art.16. Toate domeniile de activitate şi obiectivele au aceeaşi importanţă. 

Art.17. Beneficiarii serviciilor oferite de Fundaţia „Episcop Melchisedec” –  vor fi 

trataţi fără discriminare de gen, apartenenţă religioasă, etnie, orientare sexuală, vârstă şi 

nivel de pregătire. 

 

CAPITOLUL III 

ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL 

 

Art.18. În cadrul Fundaţiei „Episcop Melchisedec” funcționează: 
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a. Consiliul Director; 

b. Președintele de onoare al Fundației va fi întotdeauna Chiriarhul 

Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului;  

c. Cenzorul; 

Art.19. Consiliul Director asigură conducerea fundației în toate domeniile ei de 

activitate. 

      19.1 Consiliul Director este format din: Arhimandrit Pimen Costea Ghiță; PC 

Pr. Daniel Alexandru Zamfir; Protos. Benedict Carp Bogdan; monahia Dionisia Șchiopu 

Daniela; Elena Baltag – Kuzmanovic; 

19.2 Consiliul Director se întrunește trimestrial în ședințe de lucru, precum și în 

ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. 

19.3 Atribuțiile Consiliului Director sunt: 

 a) defineşte şi aprobă elementele de strategie ale Fundaţiei; 

 b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Fundaţiei; 

 c) adoptă hotărâri privind organizarea şi funcţionarea Fundaţiei; 

 d) aprobă organigrama şi politica de personal a Fundaţiei; 

 e) aprobă raportul de activitate anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi 

bilanţul anual; 

 f) inițiază și aprobă acorduri și parteneriate; 

 g) aprobă înființarea și desființarea de filiale ale Fundației; 

 h) elaborează distincții și înființează burse; 

 i) aprobă înstrăinarea în orice mod (vânzare, schimb, donație, cedare de drepturi 

litigioase, etc) a bunurilor imobile ale Fundației, a grevării cu sarcini sau afectarea de 

servituți a acestora; 

 j) hotărăște în privința cumpărării de bunuri mobile pentru nevoile Fundației;

 k) analizează cererile de adeziune ale persoanelor care doresc să devină membrii ai 

Fundației și hotărăsc în acest sens; 

 l) întocmește darea de seamă anuală asupra activităților Fundației; 

 m) întocmește bugetul general anual al Fundației; 

 n) administrează bunurile mobile și imobile ale Fundației; 

 o) ia hotărâri cu privire la modificarea statutului Fundației; 

 p) hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Fundaţiei; 

 r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut. 

19.4 Hotărârile Consiliului Director se iau cu votul majorității simple. 

19.5 Intrarea în Consiliul Director se face printr-o adeziune scrisă, avizată de către 

Președintele de onoare supusă spre aprobare de către Președintele fundației Consiliului 

Director. 

Art.20. Președintele de onoare are următoarele atribuții: 

a) reprezintă onorific fundația;   

b) participă la ședințele Consiliului Director; 
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c) poate aduce un aport de idei și concepții privind conducerea și modul de 

desfășurare al activităților fundației; 

d) ratifică deciziile Consiliului Director și are drept de veto; 

Art. 21. Președintele Fundației este propus de Consiliului Director și numit de 

Chiriarhul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în cadrul ședinței Consiliului Director. 

21. 1 Îndeplinește următoarele atribuții: 

a) conduce Consiliul Director și coordonează activitatea fundației; 

b) reprezintă fundația în raport cu terții; 

c) poate împuternici orice membru al Consiliului Director sau orice membru al 

fundației de a reprezenta fundație în raport cu terții; 

d) numește și revocă Directorii de departamente, Cenzorul și personalul de 

specialitate în ședințele Consiliului Director; 

Art. 22. Directorii de departamente sunt numiți de Președinte în cadrul Consiliului 

Director al fundației prin consultare cu Președintele Onorific al fundației; 

22.1 Îndeplinește atribuțiile stabilite prin Consiliul Director. 

Art.23. Cenzorul este numit de către Președintele Fundației pentru o perioadă de 5 ani. 

23.1 Controlul financiar intern este realizat de către cenzor. 

23.2 Atribuţiile cenzorului: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Fundaţiei; 

b) verifică administrarea gestiunii; 

c) verifică modul în care se realizează managementul financiar; 

d) întocmeşte rapoartele de verificare şi le prezintă Consiliului Director; 

e) participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 

f) îndeplineşte orice atribuţii stabilite de către Consiliul Director și Președinte. 

Art. 24. Membru al Fundaţiei poate deveni orice persoană fizică sau juridică, de 

bună credință din țară sau străinătate, care își exprimă această intenție, care are acordul 

Consiliului Director și care contribuie în mod esențial la finanțarea activității și la 

îndeplinirea obiectivelor Fundației. 

24.1. Membrii Fundaţiei au următoarele îndatoriri: 

          a) să respecte prevederile Statului, hotărârile Consiliului de Director; 

          b) să participe la acţiunile Fundației la care vor fi solicitaţi; 

          c) să-şi aducă contribuţia la realizarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei; 

          d) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Fundaţiei; 

          e) să dea dovadă de o conduită morală ireproşabilă. 

 24.2 Pierderea calităţii de membru al Fundaţiei este posibilă în următoarele cazuri: 

          a) deces. 

          b) manifestarea voinței proprii în scris către Consiliul Director;   

          c) în cazul unei condamnări penale definitive. 

          d) în cazul unor abateri morale şi materiale grave. 
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          e) pierderea demnității de consilier sau inspector eparhial al Arhiepiscopiei 

Romanului și Bacăului; 

24.3 Excluderea unui membru se poate face numai pe baza unui raport care să 

motiveze cauza acestui demers, semnat de un membru al Consiliului și se decide în 

cadrul ședinței Consiliului Director al Fundației. 

24.4 Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra 

patrimoniului Fundaţiei. 

 

CAPITOLUL V 

VENITURILE   FUNDAŢIEI, GESTIUNEA şi 

EXERCIŢIUL FINANCIAR 

 

Art.25. Veniturile Fundaţiei provin din: 

- finanţările atrase de la terţi prin programe de finanţare, sponsorizări sau donaţii; 

- contribuţia membrilor Fundaţiei; 

- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile 

legale; 

- dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de către Fundaţie; 

- venituri realizate din activităţi economice directe; 

- donaţii, sponsorizări sau legate; 

- resurse obţinute de la bugetul de stat şi/ sau de la bugetele locale;  

- alte venituri dobândite în limitele legii. 

Art.26. Dividendele obţinute de Fundaţie din activităţile societăţilor comerciale 

constituie potrivit art. 7 și 8 din prezentul Statut, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi 

societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu în scopul realizării programelor Fundaţiei. 

Art.27. Fundaţia are conturi bancare și gestiune financiară. Aceasta este ținută de 

personalul desemnat de Președinte și verificată de către cenzorul Fundației. 

Art.28. Dobândirea şi administrarea patrimoniului şi veniturilor Fundaţiei, precum 

şi controlul ierarhic şi verificarea gestionară se vor face după normele stabilite printr-un 

regulament special, elaborat şi aprobat de către Consiliul Director. 

Art.29. Înstrăinarea în orice mod (vânzare, schimb, donație, cedare de drepturi 

litigioase, etc) a bunurilor imobile ale Fundației, se aprobă de Consiliul Director. 

Art.30. Fondurile Fundaţiei vor fi folosite numai pentru îndeplinirea misiunii şi 

obiectivelor. Fundaţia va fi în întregime responsabilă pentru cheltuielile aferente 

activităţii sale, inclusiv plata salariaţilor săi. Consiliul Director are autoritatea de a hotărî 

cheltuirea fondurilor Fundaţiei în cel mai profitabil mod în scopul realizării misiunii şi 

obiectivelor acesteia. 

Art.31. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie a 

fiecărui an. 
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CAPITOLUL VI 

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII JURIDICE, DIZOLVAREA 

ŞI LICHIDAREA FUNDAŢIEI 

 

Art.32. Încetarea activității se face în condiţiile prevăzute de lege. 

Art.33. Fundaţia îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri: 

 a) atunci când Consiliul Director hotărăşte dizolvarea. 

 b) când scopul Fundaţiei nu mai poate fi realizat. 

 c) când organismele de conducere şi de administraţie nu mai pot fi constituite în 

conformitate cu Statutul Fundaţiei. 

 d) în urma unei hotărâri judecătorești. 

 e) prin retragerea binecuvântării (aprobarea scrisă) a Chiriarhului și a aprobării 

Adunării Eparhiale. 

Art.34. Când lichidarea Fundaţiei s-a hotărât de către Consiliul Director, acesta va 

numi şi lichidatorii care vor îndeplini toate formalităţile cerute de lege. 

Art.35. Bunurile imobile și mobile rămase în urma dizolvării / lichidării au regimul 

bunurilor bisericești și fac parte din patrimoniul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, 

regimul acestora fiind reglementat de Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii 

Ortodoxe Române. 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.36. Fundația are siglă, antet și ștampilă proprii care se vor aplica pe toate 

documentele emise de către aceasta. 

36.1 Sigla este atașată prezentului statut și este parte a patrimoniului fundației. 

Art.37. Pentru valabilitatea actelor scrise care angajează Fundația, se cere 

semnătura Președintelui; 

37.1. Președintele poate împuternici prin procuri generale sau speciale, alte 

persoane pentru a reprezenta Fundația în justiție, în fața autorităților, în relațiile cu terții, 

etc. 

Art. 38. Fundația are obligația de a prezenta Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei 

Romanului și Bacăului, de două ori pe an (primăvara și toamna), rapoarte privind 

activitatea desfășurată și, o dată pe an, raportul privind situația financiară Adunării 

Eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. 

Art.39.  

La data intrării în vigoare a prezentului Statut, se abrogă Statutul anterior, actele 

adiționale, precum și alte dispoziții contrare. 

 


